Referat Seniorrådet,
Fanø Kommune
Mødedato: 5. september 2019
Tidspunkt: Kl. 10.00-11.30
Mødested: Sundhedshusets mødelokale 1
Til stede: Henning Jeppesen, Inge Pultz, Søren Lyhne, Lonnie Møller Jepsen
Afbud: Ove Gejl Christensen
Referent: Søren Lück Madsen

1. Godkendelse af dagsordensforslag
Godkendt
2. Meddelelser fra formanden eller andre
Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Afrapportering og pjece om seniorbofællesskaber
Program for Regionsældrerådets stormøde 22.10.2019 – Seniorrådet deltager med
repræsentanter
Søren Lyhne orienterede om udarbejdet udkast til høringssvar til Fanø kommune til rådets
medlemmer om, at Seniorrådet hellere ser Seniorbofællesskaber på grunden. Udkastet
sendes rundt til rådets medlemmer.
Drøftet evt. foredrag om den 3.die alder m.v. – tages op ved en senere lejlighed.
Til efterretning
3. Brochure for Seniorrådet
Drøftet og formanden indarbejder visse ændringer i relation til mad, politikker og værdighed,
trafik, åbningstider og telefonnummer til taxa.
Brochuren udkommer så snart som muligt.
4. Sundhedspolitikken 2019-23
Social- og sundhedsudvalget fremsender med anbefaling forslag til Sundhedspolitik til høring.
Høringsfrist 13/9 2019. Forvaltningen orienterede om indholdet og hvordan politikken bliver
fulgt op af analyser om sundhedstilstanden for udvalgte grupper på Fanø og senere
handlingsplaner i fase 3.
Seniorrådet tilbagesender forslag til politikken, idet rådet ikke har bemærkninger.
5. Ideer til aktiviteter efterlyses
Genoptages på et senere møde.
6. Brugerfrekvens i Mødestedet
Formanden uddelte opgørelse udarbejdet af Mødestedet, v/Bess Berg, der viser et højt
aktivitetsniveau alle ugens dage (ma-fred.)
Til efterretning.
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7. Info fra forvaltningen
1) Status på betalingsforhold på kommunale akutpladser (MTO)
Forvaltningen orienterede om de problematikker, der melder sig i denne forbindelse – ikke
alene i Fanø Kommune, men i alle landets kommuner. Der udfærdiges en ny kvalitetsstandard
på området, der kommer til høring i Seniorrådet senere på året.
Agnete Steffensen redegjorde for de foreløbige udkast, hvor der også er taget stilling til
betalingsforholdene afhængig af om der er tale om behandling efter Sundhedsloven (gratis)
eller Serviceloven (betaling).
2) Sundhedspolitik 2019-2023 kommer i høring efter SSU den 27/8-19. Kort høringsfrist til den
13/9.
3) Kvalitetsstandarder 2020 kommer i høring efter SSU den 24/9.
4) Budget 2020
5) Status Fanø Plejecenter – bygningens genopretning, driften på Plejecenteret og
aktivitetscenter.
Til efterretning.
8. Økonomi
Forvaltningen orienterede om rådets budget 2019 og forbrug.
Der er ikke så mange penge tilbage.

9. Eventuelt
Intet.
Mødet afsluttet: Kl.11,30.

Næste møde: Næste møde er den 8/10-2019, kl.15,00, på Sundhedshuset.
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